
Verksamhetsberättelse Veberöds Tennisklubb 2017 
 

Styrelsen 

De som förtjänstfullt har jobbat i styrelsen under året är Christer Atterling – ordförande, Håkan 

Nilsson – kassör, Magnus Sommansson, Tobias Ritzau och Sinclair Mantell. Vi har haft 5 

styrelsemöten, ett årsmöte, samt möten med Romeleåsens Golfklubb. 

 

VTK har också aktivt deltagit i arbetet med Föreningarnas dag. 

 

Medlemmar och träning 

Tränare under 2018 var Alexander Iberer, Saskia Thunnissen och Peter Atterling. Antalet grupper 

och barn i träning har ökat något jämfört med 2017, så också antalet vuxna i träning – se bifogad 

statistik (siffror i parentes är vuxna). Tendensen med att det mest är pojkar som tränar tennis 

fortsätter. 

       

År termin  
antal 

grupper 
antal personer 

antal 

delt.tillfälle 
Tjejer Killar 

2012 VT 11 46 556 222 334 

2012 HT 13  505 156 349 

2013 VT 10 43 518 184 334 

2013 HT 10 33 429 150 279 

2014 VT 9 40 429 160 269 

2014 HT 7 24 248 78 170 

2015 VT 5 (+2) 20 (+9) 241 76 165 

2015 HT 5 (+ 2) 22 (+10) 213 59 154 

2016 VT 6 (+2) 27 (+12) 356 76 280 

2016 HT 7 (+2) 30 (+12) 400 110 290 

2017 VT 5 (+3) 24 (+13) 385 105 280 

2017 HT 7 (+4) 30 (+20) 326 80 264 

2018 VT 7 (+5) 30 (+20) 428 68 360 

2018 HT 7 (+5) 31 (+22) 342 76 266 

 

Vid årets slut hade vi 79 medlemmar som rapporterades till Svenska Tennisförbundet. 

 

Arrangemang, utmärkelser 

Tillsammans med Dalby Tennisklubb hade vi ett försök med motionsserie där det dock inte blev så 

mycket spelande av. 

På påsklovet arrangerade vi klubbmästerskap som vanns av Marcus Lilja (ungdom) och Melvin 

Lilja (barn). 

Vi bjöd också in till invigning av den nyinköpta bollmaskinen och erbjöd ”Clinics” på söndagar. 

Tyvärr fick vi för få anmälningar till Clinics. 

 

Håkan Nilsson blev en av 250 lyckliga som fick Skånes idrottsledarstipendie för 2018, som tack för 

hans insats med att bringa ordning i ekonomin under 2017. 

 

Mikael Thunberg, Joakim Holmgren, Sinclair Mantell mfl fixade grusbanan vid Romelevallen. 

 



Vi arrangerade ett sommarläger med tio deltagare, där Oskar Pettersson och Saskia var ledare. 

 

Vi deltog i föreningarnas dag i augusti och gjorde bra reklam för klubben. 

Hösttävling arrangerades av Matz Lilja och familjen Ritzau. 13 barn spelade tennis i fyra timmar. 

Helgen innan detta var vi några stycken som röjde i och utanför hallen på en fixaredag. 

 

Pris till årets kompis delades ut till Alvin Ritzau med motivationen ”Alvin är alltid snäll och trevlig. 

Om någon skadar sig är Alvin förstående och tröstande” 

 

Sponsring, Marknad, Bidrag 

Medlemmar och allmänhet informeras löpande på VTK:s hemsida (www.vtk.se) samt via vår 

Facebook-sida.  

 

Vi har tappat en sponsor från förra året, de som sponsrar oss är: Konsum 5000kr och Sparbanken 

Skåne 3000kr. 

Lawnit har också bidragit med 72 bollar och rabatt på vissa inköp till utebanan. 

 

Förutom lok-stöd har klubben fått 1000kr av kommunen för genomförande av påsklovsaktiviteter 

och 3000kr från Sparbanksstiftelsen, samt 1700 kr för arrangemang under ”Lov i Lund”. Från 

Svenska Spel fick vi drygt 1500kr. 

 

Abonnemang samt löstimmar 

Såväl Södra Sandby TK som Dalby TK har abonnemang i hallen på ungefär liknande nivå som 

under 2017. 

Det har bokats i snitt 25 löstimmar/månad. 

Löstimmar på grusbanan ökade under maj och juni månad. 

 

Slutord 

Klubbens utveckling är stabil och vi har kontroll på ekonomin. 

Fler och fler spelar tennis och använder swish för att fylla på sina spelkonton. 

Förhoppningen är att vi nu kan öka verksamheten och få fler flickor i träning. 

 

Styrelsen gm Christer Atterling, Veberöd 2019-01-02 

 

 

http://www.vtk.se/

